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سياست 2

قوه قضائیه: 

 سه متهم دیگر
 حوادث اخير درتهران
به اعدام محکوم شدند

سياست 2

محبی نجم آبادی:  

 مردم طی این سه روز هم 
 بيرون بيایند 

مسئله ای حل نمی شود
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وزیر کشور: 

 عناصر فرانسوی و داعشی را 
در آشوب های اخیر دستگیر کردیم

سياست 2

سياست 2

نشست سه روزه شورای حکام گشایش یافت

ونده هسته ای ایران در  پر
کشاکش تنش های سیاسی

دیروز نشست شورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی، آغاز به کار کرد.

در این نشست سه روزه که با حضور نمایندگان 
۳۵ کشور عضو شورا برگزار می شود مسائل مختلف 
درباره ایمنی هسته ای، اجرای توافقنامه پادمان و 
تقویت فعالیت های علمی و پژوهشی آژانس در 
دستور کار قرار دارد. فعالیت های هسته ای ایران 
و برجام از دیگر موضوعات عنوان شده در دستور 
کار اعضای شورا اســت و طبق برنامه اعالم شده 
راستی آزمایی و بازرسی فعالیت های اتمی ایران 
در پرتو قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان 
 ملل متحــد و اجرای توافقنامه پادمان بررســی 

خواهد شد. 
همزمان با آغاز نشست،  مقام های ایران و آژانس 

از یکدیگر انتقاد کرده و خواهان همکاری برای حل 
و فصل پرونده پیدا شدن آثار اورانیوم در سه مرکز از 

پیش اعالم نشده ایران به آژانس شدند.
رافائل گروســی؛ مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی روز پنجشنبه با انتشار گزارشی تدرباره 
برنامه هسته ای ایران ادعا کرد: هنوز هیچ پیشرفتی 
در شفاف سازی و حل و فصل مسائل پادمانی باقی 
مانده صورت نگرفته است. در این گزارش به سفر 
بازرسان آژانس به ایران برای حل و فصل مسائل 
باقی مانده اشاره شــده و آمده است که مدیرکل 
»انتظار دارد در این بازدید، توضیحات فنی معتبری 
درباره این مسئله دریافت کند، از جمله دسترسی 
به موقعیت های مکانی و مواد مورد نظر و همچنین 

انجام نمونه برداری در صورت نیاز«... 

استاد دانشگاه شهید بهشتی در گفت وگو با »توسعه ایرانی«:

حوزهاقتصادرامیتوان
»بیصاحبتماممعنا«دانست

چرتکه 3

» ا هانت به تماشاگر«، خوانشی تازه از متن هانتکه است

ا هانت زدایی از ا هانت به تماشا گر
فرهنگ و هنر 8

دسترنج 4

جهان 5
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چرتکه 3

آدرنالين 6

رئیس جمهور می گوید: شنیدن و ترتیب اثر 
دادن به خواسته های قانونی وظیفه همه ماست، 
اما همه ما به همین اندازه در زمینه حفاظت از 

امنیت و آرامش جامعه مسئولیم.
به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی دولت ؛ 
سیدابراهیم رئیسی صبح چهارشنبه در جلسه 
هیأت دولت با اشاره به فرارسیدن فصول سرد 
ســال و احتمال افزایش آالینده های جوی بر 
ضرورت آمادگی همه دستگاه های مربوط برای 
مقابله موثر با این پدیده و کاهش آثار مخرب آن 

تاکید کرد.
وی نوســازی ناوگان اتوبوسرانی را از جمله 
اقدامات الزم در این زمینه دانست و با تاکید بر 
ضرورت حمایت از تولیدات داخلی اظهار داشت: 
اولویت در زمینه نوســازی ناوگان اتوبوسرانی 
شــهری، حمایت از صنایع داخلــی و تامین 
اتوبوس از محل تولیدات داخلی اســت، اما این 
موضوع نباید باعث تاخیر در تامین خودروهای 

مورد نیاز این ناوگان شــده و نیازهای ضروری 
باید از محل واردات تامین شوند. انجام به موقع 
طرح های دولت در اســتان ها به ویژه عملیاتی 
شــدن مصوبات دور اول ســفرهای استانی و 
برطرف شــدن موانع احتمالی در این زمینه از 
دیگر تاکیدات رئیس جمهور در جلســه هیات 
دولت بود که مقرر شــد با ارتبــاط نزدیک تر و 
بیشتر وزرا با استانداران به عنوان باالترین مقام 
اجرایی در اســتان، اقدامات موثرتری در این 

زمینه انجام شود.

رئیسی یکبار دیگر بر ضرورت حفظ امنیت 
به عنوان بســتر تداوم همه فعالیت های جامعه 
تاکید کرد و گفت: شنیدن و ترتیب اثر دادن به 
خواسته های قانونی وظیفه همه ماست، اما همه 
ما به همین اندازه در زمینه حفاظت از امنیت و 

آرامش جامعه مسئولیم.
وی با تاکیــد دوباره بر حمایت از کســب و 
کارهای دیجیتال اظهار داشت: حال که دشمن 
با استفاده از بستر فضای مجازی درصدد ایجاد و 
گسترش ناامنی در کشور است، مسئوالن مربوط 
با تقویت پلتفرم های داخلی و تسهیل شرایط 
استفاده از آنها و حتی در نظر گرفتن بسته های 
تشویقی، زمینه اســتفاده بهتر و بیشتر را برای 

فعاالن کسب و کار دیجیتال فراهم کنند.
رئیس جمهور هم چنین در بخشی از سخنان 
خود با اشاره به ۲۵ آبان، سالروز تشییع باشکوه 
همزمان ۳70 شهید اصفهانی، روز اصفهان را 

نیز تبریک گفت.

شهردار تهران قیمت واقعی سطل های زباله را 
7 میلیون تومان اعالم کرد.

علیرضا زاکانی در حاشیه جلسه دیروز هیأت 
دولت در جمع خبرنگاران در پاســخ به پرسشی 
درباره قیمت دقیق سطل زباله که رقمی بین ۵ تا 
۲0 میلیون تومان برای آن اعالم شده بود، تصریح 
کرد: سطل های زباله نه ۵ میلیون تومان قیمت 
دارد، نه ۲0 میلیون؛ نجات در راستگویی است، 
سطل های زباله 7 میلیون قیمت دارند و دقیقش 

همین رقم است.
وی در پاسخ به اینکه در حوادث اخیر چقدر به 
اموال عمومی آسیب وارد شده، اعالم کرد: این رقم 

بالغ بر ۵00 میلیارد است.
زاکانی اظهار کرد: ۹ دستگاه با یکدیگر تفاهم 
کردند که همه ساختمان های باالی شش طبقه 
در تهران را بررســی کنیم و برای هر ساختمان 
شناسنامه و دفترچه ای تشــکیل و به سه دسته 

طبقه بندی شوند؛ یک دســته ساختمان هایی 
که ایمنی دارند، دسته دیگر ساختمان هایی که 
برای ایمنی نیاز به بازسازی دارند و یک دسته هم 

ساختمان هایی که نیاز به نوسازی دارند.
شهردار تهران با بیان اینکه باید برای هر کدام از 
این سازه ها برنامه خاصی داشت، افزود: از آنجا که 
این کار انجام نشده، هر ادعایی که مطرح می شود 
صرفاً ناظر بر فعالیت هــای مربوط به حوزه آتش 

نشانی است؛ نه همه بخش های مرتبط.

زاکانی تاکید کرد: در حوزه ایمنی ساخت وساز 
دســتگاه های مختلفی از جمله ســازمان نظام 
مهندسی و دیگر نظامات دخیل هستند و ما تالش 
می کنیم با همکاری بین دستگاه ها جمع بندی 

خوبی بشود که موجب گره گشایی باشد.
شهردار تهران در پاســخ به پرسشی درباره 
کسری بودجه شهرداری، اظهار کرد: ما کسری 
بودجه نداریم. سال گذشــته به لطف الهی ۹۹ 
درصد بودجه ما محقق شد و این در سال های قبل 
از آن بی نظیر بود. امسال هم کسری بودجه نداریم 
و نهایت رعایت را برای مردم عزیز انجام می دهیم 

که خود این امر برای ما گشایش ایجاد می کند.
زاکانی همچنین اعالم کرد: دیروز ۱۵0 هزار 
واحد برای ساخت و ساز در تهران تفاهم شد. االن 
در مجموع بالغ بر ۴00 هزار واحد تفاهم کرده ای 
که عمده اش بافت فرسوده و زمین های ذخیره 

شهری.

نماینده تبریز در مجلس شورای اسالمی تاکید 
کرد: مشکالتی که در حال حاضر در کشور ما وجود 
دارد سبب شــده تا زبان بیگانگان به روی ما  دراز 
شود. از رئیس جمهور آمریکا که مدعی است ایران را 
آزاد خواهد کرد، گرفته تا رئیس جمهور فرانسه که 
حرکت اعتراضی مردم را انقالب توصیف می کند و 
الهام علی اف که قصد خودنمایی دارد، همگی جزو 
بیگانگان هستند. احمد علیرضا بیگی در گفت وگو 
با سایت دیده بان ایران افزود: در شرایطی که با ضعف 
سیاست خارجی روبرو هستیم هر انسان بی ارزش 

به خود اجازه می دهد تا اراجیفی را ســرهم کند، 
ولی آنچه که روشن است در زمان فروپاشی اتحاد 
جماهیر شوروی که سیم خاردارهای این کشور 
برچیده شد شــاهد این بودیم که جمع کثیری از 
آذربایجانی ها از آن سوی ارس خود را به رود ارس 
می زدند تا به ایران بیایند. وی گفت: تاریخ گواهی 
می دهد آنهایی که آن سوی ارس هستند به ایران 
تعلق داشــتند، چنانچه بحث یکپارچگی وجود 

داشته باشند آنها باید به ایران بپیوندند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در 

مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه دست را به بدن 
پیوند می زنند یا بدن را به دست؟ خاطرنشان کرد: 
تاریخ گواهی می دهد که آنها به ایران تعلق داشتند، 
چنانچه بحث یکپارچگی وجود داشته باشند آنها 

باید به ایران بپیوندند.

خبر

خبر

خبر
رئیسی: 

خواسته های قانونی مردم شنیده و محقق می شود

قیمت گذاری جدید آقای شهردار! 

قیمت واقعی سطل های زباله ۷ میلیون تومان است

نماینده تبریز در مجلس: 

زبان درازی علی اف در شرایط کنونی زیاد شده 

بازداشت چهارمین مدیر منصوب عبدالملکی در وزارت رفاه

مدیرعامل پتروشیمی شیراز 
دستگیر شد

جام جهانی 2022 قطر؛ و وعده هایي که هیچ کدام عملي نشد

شراکت خیالی!

 تاجیک: حقوق باالتر از سبد معیشت را 
در هر نقطه از ایران می پذیریم

موافقت مشروط نمایندگان 
کارگری با مزد منطقه ای

 واشنگتن و مسکو موشک های اوکراینی را
 عامل انفجار در لهستان خواندند؛

 احساس خطر »ورشو«
در بازی بزرگان

مکرون در واکنش به بازداشت شهروندان فرانسوی:

ایران رفتاری »تهاجمی تر«  
 نسبت به فرانسه در پیش

گرفته است

  آگهي مناقصه عمومي 
یک مرحله ای  

شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه در نظر دارد پروژه  مشروحه ذيل را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واگذار 
نمايد. لذا پيمانكاران واجد صالحيت و داراي رتبه نيرو از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی رياست جمهوری مي توانند جهت دريافت 
اسناد مناقصه پس از درج نوبت دوم اين آگهي مورخ  1401/08/26 در روزنامه  توسعه ايرانی   به مدت 5 روز کاری به سامانه تدارکات 
الکترونيکی دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمايند .الزم بذکر است برگزاری مناقصه های فوق از طريق سامانه 
تدارکات الکترونيکی دولت انجام می پذيرد ، لذا کليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی 
پاکت ها از اين طريق انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی ، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت 

امضای الکترونيکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند .  8/9/17
 شماره
مناقصه

مبلغ تضمین شرکت در مبلغ برآورد اولیه )ریال(شرح مناقصه
مناقصه )ریال(

پروژه اصالح و بهینه 25 کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایی شهری 401/46
9,253,008,202963،000،000شهرستان سرپلذهاب ) از محل اعتبارات داخلی - کاهش تلفات(     

پروژه کاهش تلفات نقاط مختلف شهرستان سنقر) از محل اعتبارات 401/45
13،785،166،7161،190،000،000داخلی- کاهش تلفات(

توضیحات : 
نوع تضمين شركت درمناقصه)ضمانت نامه بانكي ، واريز وجه نقد و... به شرح مندرج در اسناد مناقصه( 

مهلت و مکان تسليم پيشنهاد تا ساعت 12:00  روز  شنبه مورخ  1401/09/12 ، سامانه ستاد و تحويل پاکت الف به دبيرخانه شرکت 
زمان ومکان بازگشايی پاکات ساعت 13:00 روز  شنبه مورخ 1401/09/12 ، اتاق کنفرانس شرکت از طريق سامانه ستاد 

به پيشنهادهاي فاقد سپرده ، سپرده مخدوش ، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر ، چك شخصي و نظاير آن مطلقًا ترتيب اثر داده نخواهد شد .
به پيشنهادهاي فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل مي شود ، مطلقًا ترتيب اثر 

داده نخواهد شد .
ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .

جهت کسب اطالعات بيشتر باشماره تلفن  38245990 -083 تماس حاصل نمائيد .
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/26

 نوبت دوم

   روابط عمومي شركت توزیع نيروي برق استان كرمانشاه


